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Dossiê temático: “Epopeia e modernidade” 

O dossiê temático do número 2 da Revista Épicas será dedicado às relações entre epopeia 

e modernidade. Uma série de trabalhos recentes contrariaram a afirmação clássica, tantas 

vezes repetidas sem verificação, de que a epopeia seria um gênero “morto”. Esses 

trabalhos demonstraram a vitalidade, diversidade e interesse das produções épicas 

modernas e contemporâneas. 

Nesse número, desejamos retomar o problema de um duplo ponto de vista: o da 

transformação da épica desde o início da época moderna e o do investimento dos outros 

gêneros pela épica. 

Para prolongar esses trabalhos e contribuir ao seu desenvolvimento, propomos então 

formular questões de dois tipos: 

 

1. Transmissão e transformação 

Quais perspectivas teóricas adotar para dar conta da mutação do gênero? A. Vasconcelos 

da Silva propõe uma teoria do discurso épico, em que este se caracteriza por sua “natureza 

híbrida”, que o dota de uma “dupla instância de enunciação, narrativa e lírica”, cada uma 

podendo preponderar sobre a outra, em função do autor e da sua época; nessa perspectiva, 

o modelo épico moderno se caracteriza pela primazia dada à instância lírica, em 

detrimento da instância narrativa. Quais outras contribuições teóricas nos permitem 

compreender e conceituar a poesia épica moderna? Quais instrumentos metodológicos 

para lermos mais finamente esse corpus? Trata-se, no caso, de estudar, comentar e/ou 



contextualizar textos precisos, levando em conta o seu “processo dinâmico de 

reconfiguração genérica” (S. Neiva), no qual a transmissão e a transformação dos códigos 

genéricos da epopeia são indissociáveis. 

 

2. Para além das fronteiras genéricas 

Gênero que realiza o relato de um passado coletivo, permitindo refletir sobre a história 

sem recorrer a “conceitos imóveis” (F. Goyet), a epopeia também se caracteriza por sua 

capacidade de representar a simultaneidade, que o teatro parece não possuir (Poética, 

1459b 26-27). Esses dois elementos explicam em parte o papel de “soma” de todos os 

outros gêneros, que durante muito tempo lhe foi atribuído no Ocidente. Eles também nos 

permitem entender a recorrência com a qual, na época moderna, outros gêneros 

estabeleceram com ela diferentes relações de imitação e reapropriação. O filme 

Mahabharata (1991) de Peter Brook ilustra bem essa relação, em que a adaptação 

cinematográfica constitui um a espécie de auge de um processo que passa pela reescrita 

em prosa que Jean-Claude Carrière fez do poema e pela encenação teatral. Na época 

moderna, então, o cinema, a ópera, a HQ – mas também o teatro – dialogam com a 

epopeia, recorrendo à reescrita do repertório clássico ou tomando emprestado 

procedimentos formais que a caracterizam. 

 

O prazo para o envio de propostas de artigos (revistaepicas@gmail.com), numa das 

línguas do CIMEEP, é 30 de junho de 2017. O limite máximo é de 40.000 caracteres com 

espaços. Devem vir acompanhados de um resumo em inglês e na língua do artigo. 

Agradecemos que respeitem as normas para colaborações, que podem ser consultadas no 

site www.revistaepicas.com. 

 

Todos os autores receberão uma resposta final do Conselho Editorial até 30 de 

setembro de 2017; e a publicação on-line está prevista para 15 de dezembro de 2017. 
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